Çöp oluşmaması için lütfen
siz de yardımcı olunuz.
ATIK KAĞIT BİDONU

Çöpleri doğru ayırmayı buradan

Gazete, broşür, kitap ve karton benzeri
kağıt, karton ve mukavva atıklar, mavi atık
kağıt bidonuna atılır.

öğrenebilirsiniz.

ORGANİK ÇÖP BİDONU

Meyve ve sebze artıkları, yumurta kabukları, kahve filtreleri, çim ve budanmış çalılar
gibi organik mutfak ve bahçe atıkları, kahverengi organik atık bidonuna atılır.

SARI TORBA

Yoğurt kapları, folyolar, konserve kutuları,
süt ve meyve suyu karton paketleri ve benzeri plastik, metal veya pet ambalajlar, sarı
torbaya atılır.

ARTIK ÇÖP BİDONU

Hijyen malzemesi, sentetik çocuk bezleri,
süprüntü yığınları, elektrikli süpürge torbaları, kül ve kirli toz bezleri gibi tekrar kullanım malzemesine dönüştürülmesi mümkün
olmayan çöpler, gri artık çöp bidonuna atılır.

HAVALELİ ÇÖP

Döşek, döşemeli mobilya ve dolap benzeri, büyük oldukları için artık çöp bidonlarına
atılması mümkün olmayan büyük boyutlu
çöpler, 06441 407-1899 numaralı telefona
veya www.awld.de internet adresine bidirildikten sonra kapınızdan alınır. Tadilat veyıkım çalışmalarından oluşan çöpler buna
dahil değildir!

CÖPLERİN ALINMASI
Ç

ELEKTRONİK HURDA
KABULÜ
Eski
elektronik
aletleri
Aßlar’da
(Bechlingen) Abfallwirtschaftszentrum,
Dillenburg-Oberscheld’de SITA (Grube
Falkenstein) ve Wetzlar’da (Westendstraße 15) GWAB ücretsiz teslim almaktadır. Tost makinası boyuna kadar olan
küçük elektronik aletler şehir ve kasabalardaki ‘Wertstoffhof’ adı verilen hurdalıklara teslim edilebilir.

ATIK CAM BİDONU

Depozitsiz şişeler, konserve ve reçel
cam kavanozları gibi cam (boş cam)
atıkları, beyaz, yeşil veya kahverengi
renklerine göre ayrılarak atık cam konteynerlerine atılır. Lahn-Dill-Kreis sınırları içinde yaklaşık 1000 adet atık cam
konteyneri bulunmaktadır.

ZARARLI MADDE ARACI

Boya, cila, pil, ilaç ve enerji tasarruf
ampulleri gibi zararlı madde içeren
atıklar, zararlı madde toplayan araçlara
ücretsiz olarak verilebilir. Aracın uğrak
yerleri ve tarihleri çöp takviminde veya
www.awld.de adresindeki sitede belirtilmiştir.

ÇÖPLERİN TES LİMİ
CÖPLERİN
LAHN-DILL-KREIS
BÖLGESİNDEKİ HURDALIKLAR

Daha fazla bilgi için:
www.awld.de

Lahn-Dill-Kreis sınırları içindeki hemen hemen tüm belediyeler
‘Wertstoffhof’ adı verilen bir hurdalığa sahiptir. Normal bir otomobile sığacak miktarda yeşillik,ağaç ve metal atıkları, kağıt, karton ve
mukavva ile inşaat molozu ve elekronik aletleri genelde cumartesi
günleri bu hurdalıklara ücretsiz olarak teslim edilebilmektedir.

